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Budget 2014 – IT-centrum  

 
 

 

 

Vision 

”För ett bra liv i ett attraktivt län”  

Verksamhetsidé:  

IT-centrum levererar värdeskapande, kvalitativa tjänster genom radikalt 

kundfokus, moderna arbetssätt och professionella medarbetare  
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund Process och produktion 

1.1 IT som möjliggörare för verksamhet och 

medborgare 

1.2 God förmåga att möta politiska beslut 

samt förändrade lagar och regler 

2.1 Samlat IT-ansvar 

2.2 Hållbar miljöutveckling 

2.3 Kostnadseffektiv upphandling 

2.4 Rätt leveranser 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.1 Ständig förnyelse 

3.2 Professionell kunskapsorganisation 

4.1 Ekonomi i balans 

Medarbetare 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

  

  

Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 

1.11 Bidra till verksamhetens måluppfyllnad 

1.12 Möjliggöra styrning och uppföljning av 

verksamheten 

1.13 Utbyggd e-hälsa 

1.14 Ändamålsenliga och säkra IT-lösningar 

1.15 Hög tillgänglighet till system och 

tjänster 

1.21Utvecklat strategiskt ledningsstöd 

1.22 God efterlevnad av IT-strategi 

2.11 All IT i Landstinget ska hanteras av IT-

centrum 

2.21 Klimatsmart landsting 

2.22 Klok resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

2.31 Rätt beteende 

2.41 Effektiva processer 

 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.11 Lärande och förnyelse 

3.21 Framtidssäkrad kompetens 

3.22 Nyttja värdeskapande samverkan 

4.11 Kostnadseffektiv verksamhet 

Medarbetare 

5.11 Attraktiv arbetsplats 

5.12 God efterlevnad av medarbetarpolicy 

5.13 God efterlevnad av chefspolicy 
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Mått och mål 2014 IT-centrum 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 

1.11 Bidra till 

verksamhetens 

måluppfyllnad 

IT-dialoger Genomförda IT-

dialoger med alla 

förvaltningar 

Minst 2 ggr per år 

 Verksamhetens 

mätetal 

Genomgång i 

ledningsgruppen av 

verksamhetens 

mätetal 

Minst 1 

ledningsgruppsmöte 

per halvår 

1.12 Möjliggöra 

styrning och 

uppföljning av 

verksamheten 

BI-strategi Strategisk plan för att 

möta verksamhetens 

analysbehov 

framtagen (BI-

strategi) 

BI-strategi godkänd i 

programstyrgrupp 

infrastruktur. 

1.13 Utbyggd e-hälsa 

 

Implementerade e-

tjänster enligt 

handlingsplan 

Projektstatus för 

relevanta projekt 

(internt IT-centrum) 

Grönt ljus 

 Regional målbild e-

hälsa 

Gemensam regional 

målbild för e-hälsa 

framtagen 

Godkänd av RSL 

1.14 Ändamålsenliga 

och säkra IT-lösningar 

 

Kundnöjdhet Kvalitetsupp-

följningsenkäter till 

kund 

Minst 80% av 

kundprojekt på 

årsbasis 

 Kundnöjdhet Utvärdering av 

kvalitetsuppföljnings-

enkäter till kund 

Minst 3.5 i 

genomsnitt på 

årsbasis 

 Kontinuitetsplaner  Manuell Finns på minst 50% 

av våra 

beredskapssystem på 

årsbasis 

1.15 Hög 

tillgänglighet till 

system och tjänster 

Eventprocess införd Manuell Godkänd av 

strategisk 

ledningsgrupp HQ 

 Oplanerade 

driftsavbrott med 

kundpåverkan på 

beredskapssystem  

Uppgifter från loggar, 

avvikelser och 

händelseanalyser 

Max tre per tertial 

 Minskade 

inloggningstider 

Före och efter 

införande av SSO och 

sessionshantering på 

utvalt system 

Inloggningstider ska 

minska 

 Drift- och 

supportavtal  

Manuellt 100% av 

beredskapssystemen 

på årsbasis har drift- 

och supportavtal med 

klassificerade SLA:er 



 LJ2013/425 

1.21 Utvecklat 

strategiskt 

ledningsstöd 

Tydligt ägarskap av 

IT-strategiska frågor 

Manuellt Samtliga delar i 

strategiskt 

ledningsstöds 

ansvarsområden har 

en ägare (100%) 

1.22 God efterlevnad 

av IT-strategi 

IT-strategi Mötesprotokoll från 

strategisk 

ledningsgrupp 

90% av besluten är 

avstämda mot IT-

strategin 

Process- och produktionsperspektiv 

2.11 Hög säkerhet 

genom att all IT i 

Landstinget hanteras 

av IT-Centrum 

Övertagandeplaner 

framtagna för IT för 

berörda förvaltningar 

Manuellt 90% av aktiviteterna i 

de tre handlings-

planerna genomförda 

på årsbasis 

 Handlingsplan utifrån 

de tre politiska 

revisionerna 2013 

Manuellt 90% av aktiviteter i 

handlingsplan 

genomförda på 

årsbasis 

2.21 Klimatsmart 

landsting 

2.22 Klok 

resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

 

  Systemmätetal 

tillkommer ur 

Landstingets 

Hållbarhetsprogram 

2013–2016 

2.31 Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från 

inköpsavdelning 

90% av alla inköp  

 

 Inventering av 

leverantörsavtal 

Manuell 100% av avtal 

inventerade på 

årsbasis 

 Inventering av 

licenser 

Manuell 100% av licenser 

inventerade på 

årsbasis 

2.41 Effektiva 

processer 

Projekt Vägvisaren 

4.0 

Manuell Beslutad och 

genomförd av 

strategisk 

ledningsgrupp H1 

 Systemförvaltnings-

planer 

Manuell Ska finnas för minst 

50% av 

beredskapssystemen 

på årsbasis 

 Svarstider i 

kundservice 

Uppgifter från 

ärendehanterings-

systemet 

Svar inom 2 minuter 

på 90% av samtalen 

 Incidenter påbörjade 

inom avtalad tid 

Uppgifter från 

ärendehanterings-

systemet 

95% av rapporterade 

incidenter påbörjade 

inom avtalad tid 

(SLA) 

 Leveransprecision IT-

beställningssystemet 

Minst 90% leverans-

precision, d.v.s. 



 LJ2013/425 

beställningar utförda 

inom avtalat 

leveransdatum 

Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.11 Lärande och 

förnyelse 

Genomförda 

förbättringsarbeten 

Andel genomförda 

förbättringsarbeten 

som påvisar koppling 

och resultat till 

övergripande 

målområden 

75 % 

 Processmöten Manuellt Genomförande av 

minst ett processmöte 

per process och år. 

3.21 Framtidssäkrad 

kompetens 

 

Genomlysning av S-

KUP 

Webblösning Genomförd minst 1 

gång per år av 

strategisk 

ledningsgrupp 

3.22 Nyttja 

värdeskapande 

samverkan utifrån IT-

strategin 

Definierade 

samverkansmöten 

enligt IT-strategi 

Manuellt Deltagit vid minst 

60% av angivna 

möten 

Ekonomiskt perspektiv 

4.11 Kostnadseffektiv 

verksamhet 

Ekonomi i balans Ekonomisystemet Inte överstiga intäkt 

eller budget 

 Övertid Uppgifter från PA-

systemet Heroma 

Totalt övertiduttag 

ska ej överstiga 2000 

timmar på årsbasis 

 Benchmarking mot 

andra landsting: 

 IT-kostnad som 

del av omslutning 

 IT-kostnad per 

anställd 

 IT-kostnad per 

invånare 

Uppgifter från 

nationell enkät via 

SLIT-nätverket 

Inget av de tre 

nyckeltalen ska 

överstiga den översta 

kvartilen i Sverige. 

Medarbetarperspektiv 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Medarbetarsamtal Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha 

medarbetarsamtal 

 Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaron för 

anställda ska inte 

överstiga 3,5 % varav 

3,7 % för kvinnor och 

2,3 % för män. 
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 Personalhälsa Heroma Frisknärvaron. 

Andelen med högst 5 

dagars sjukfrånvaro 

ska överstiga 66 % 

för kvinnor och män 

 Kompetensutveckling

splan 

Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha en 

dokumenterad 

kompetens-

utvecklingsplan  

 Chef-och ledarskap Fråga till respektive 

förvaltning 

Alla nyanställda 

chefer ska under året 

ha deltagit i 

aktiviteter som ger 

stöd i chefsrollen och 

skapar förutsättningar 

för kontinuerligt 

förbättrings- och 

utvecklingsarbete i 

verksamheten. 

Aktiviteter som i 

första hand avses är 

introduktion, 

utbildningar och 

utvecklingsprogram. 

 Centrumövergripande 

handlingsplan utifrån 

Dialogen 2013 

Manuellt 90% av aktiviteter i 

handlingsplan 

genomförda på 

årsbasis 

5.12 God efterlevnad 

av medarbetarpolicy 

 

Medarbetarpolicy Manuell Genomgång av 

medarbetarpolicy en 

gång per halvår på 

APT:er 

5.13 God efterlevnad 

av chefspolicy 

 

Uppföljande 

medarbetarsamtal  

Uppgifter från PA-

systemet Heroma 

Minst 90% ska ha 

uppföljande 

medarbetarsamtal på 

årsbasis 

 Utvärdering av 

medarbetarsamtal 

Enligt mall Centrumövergripande 

medelbetyg >3.5 på 

årsbasis 

 

 

Ekonomisk ram i budget 2014  

 
Verksamheten inom förvaltningen finansieras av dels en fast ersättning för gemensam 

infrastruktur och dels rörlig ersättning för utveckling och underhåll av system. 

 
Tabell: Gemensamma tjänster IT-infrastruktur 
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Område Fast ersättning 

Telefoni (infrastruktur) 26 000 000 

Gemensamma nätverk 34 400 000 

Gemensamma servar och licenser 13 000 000 

Platskontor, support (ej besittningsrätter) 11 000 000 

Kundcenter, Katalogtjänster mm    9 200 000 

Övriga  gemensamma system (Intranät, E-post; Synergi, PA, 

Ekonomil) 

 13 300 000 

Totalt          106 900 000 

 

Rörlig ersättning för utveckling och underhåll av system ges av beställande förvaltning 

alternativt genom finansiering ur centralt anslag för utveckling av landstingsgemensamma 

system. 

 

Landstingets kostnader för gemensam IT-infrastruktur finansieras av vårdcentraler genom att 

betala 44,00 kr per listad patient och övrig verksamheterna genom ett IT-pålägg på 3,26 %. 
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Handlingsplan 2014 IT-centrum 
 

 

Aktiviteter för att nå mål 
 

I syfte att nå IT-centrums tio strategiska mål har vi identifierat fyra fokusområden - radikalt 

kundfokus, optimering av IT-landskapet, kraftsamling, samt medarbetarfokus. Genom att 

arbeta inom dessa fokusområden möter vi målen ur olika aspekter, vilket skapar goda 

synergieffekter och därmed högsta verksamhetsnytta. 

 

Radikalt kundfokus hjälper oss att nå flera av våra strategiska mål – IT som möjliggörare för 

verksamhet och medborgare, God förmåga att möta politiska beslut samt förändrade lagar 

och regler, Samlat IT-ansvar, Ständig förnyelse och Professionell kunskapsorganisation. Med 

radikalt kundfokus avser vi: 

• Styrning och prioritering utifrån verksamhetsnytta 

• Koordinering av vårt arbete för att alltid åstadkomma en gemensam leverans mot kund 

• Tillgängliggörande av vårdens information om patienten för patienten 

• Tydliggörande av kommunikationsvägar och mötesforum så att vi effektivt fångar 

kundbehoven 

 

Optimering av IT-landskapet hjälper oss att nå målen IT som möjliggörare för verksamhet 

och medborgare, Rätt leveranser, Hållbar miljöutveckling, Kostnadseffektiv upphandling, 

Ständig förnyelse och Ekonomi i balans. Med optimering av IT-landskapet avser vi: 

• Standardisering av IT-lösningar 

• Hög grad av återanvändning 

• Stärkt informationssäkerhet 

• Fokus på ”Grön IT” 

 

Kraftsamling hjälper oss att nå målen Samlat IT-ansvar, Kostnadseffektiv upphandling, 

Ständig förnyelse, Professionell kunskapsorganisation och Ekonomi i balans. Inom ramen för 

kraftsamling avser vi att: 

• Förbättra den ekonomiska planeringen och resursanvändningen i stort 

• Nyttja värdeskapande samverkan – inom landstinget, regionalt och nationellt 

 

Medarbetarfokus hjälper oss att självklart att nå samtliga tio mål, och innebär att vi fortsätter 

vårt arbete med en hälsofrämjande arbetsplats.  

 

Utifrån de fyra fokusområdena har vi identifierat ett antal aktiviteter som ska genomföras 

under 2014: 

• Genomföra systemförvaltning, systemutveckling, drift och installation enligt 

systemförvaltningsplaner, drift- och supportavtal samt utifrån fastlagda budgetar: 

o Genomföra uppdrag i enlighet med vad som anges Excelmatris Gemensamma 

tjänster IT-infrastruktur  

o Genomföra uppdrag i enlighet med vad som anges i Excelmatris Utveckling 

gemensamma system utifrån programstyrgruppernas prioriteringar 

o Genomföra investeringar enligt specifikation 
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• Fortsätta visionen ”En väg in” för verksamheten med utbyggnad av vårt interna Kundcenter, 

för hantering av samtliga tjänster som IT-centrum erbjuder. Fortsatt etablering av 2:a linjens 

support i Kundcentret. 

• Framtagning av en tjänstekatalog för samtliga tjänster som IT-centrum erbjuder. 

• Framtagning av en klientstrategi inkluderande SSO (Single Sign On) och så kallad 

sessionshantering. 

• Påbörja implementation av SSO och sessionshantering enligt plan. 

• Fortsatt implementering av aktiviteter i enlighet med Landstingets beslutade webbstrategi. 

• Framtagning av ny ekonomistyrningsmodell som ska tas i bruk 2015-01-01. 

• Aktivt deltagande i utvalda samverkande forum såsom samverkan kring Cosmic, inom 

regionen och nationellt. 

• Tydliggöra våra kommunikationsvägar till verksamheterna genom vår kundmötesplan, samt 

genomföra densamma. 

• Ta fram en kommunikationsplan för hur IT-centrum ska kommunicera såväl internt som 

externt. 

• Fortsatt införande av mobila lösningar i enlighet med verksamhetens behov. 

• Framtagning av interaktiva e-tjänster i enlighet med kundernas och medborgarnas behov med 

utgångspunkt i CeHis nationella handlingsplan. 

• Fortsätta IT-centrums goda arbete med miljöfrågor kopplat till Grön IT. 

• Fortsatt införande av en sammanhållen arkitekturfunktion (EA) med tydlig koppling till 

verksamheten. 

o Tjänstekatalog 

o Införa strukturerad hantering av systemintegrationer – ICC och SOA 

• Införande av projektportföljshantering (PPM). 

• Vidareutveckling av vårt ISO-certifierade verksamhetssystem Vägvisaren, med särskilt fokus 

på effektivitet och samverkan. Innebär också fortsatt införande av ITIL-processer, bland annat 

för driftsövervakning (Event). 

• Införande och etablering av modern testmetodik, riskbaserad testning. 

• Öka vår kompetens inom metodik, såsom agila metoder. 

• Inventering av samtliga avtal och licenser och översyn av våra rutiner för avtalshantering. 

• Vidareutveckling av strategisk kompetensutvecklingsplan, S-KUP. 

• Vidareutveckling av individuell kompetensutvecklingsplan, I-KUP. 

• Ta fram en BI-strategi med handlingsplan. 

• I samverkan med IT-direktörerna i Östergötland och Kalmar ta fram en regional målbild för e-

hälsa. 

• Påbörja framtagandet av kontinuitetsplaner för våra beredskapssystem. 

• Fortsatt framtagning av drift- och supportavtal på beredskapssystem, inklusive klassificerade 

SLA:er. 

• Fortsätta ta ett helhetsgrepp kring samlat IT-ansvar i landstinget, för att säkerställa 

informations- och patientsäkerhet. 

• Genomföra aktiviteter i handlingsplan baserad resultat från de tre politiska revisionerna år 

2013. 

• Genomföra aktiviteter kopplat i enlighet med Landstingets hållbarhetsprogram. 

• Fortsätta aktiviteter i syfte att vara en hälsofrämjande arbetsplats. 

• Fortsatt framtagning av systemförvaltningsplaner för beredskapssystem. 

 

 

IT-centrum 

 

 

Helena Glemdal Bergkvist 

Förvaltningschef 
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ID Benämning investeringsobjekt Investeringsbelopp

Investeringar enligt spec

IT-infrastruktur 31 700
IT-infrastruktur, besittningsrätter 17 000
Övriga applikationer , ej infrastruktur 12 000

Summa specade investeringar 60 700

Ospecade investeringar 0

Investeringsbudget 2014 (tkr) IT-centrum


	budget_2014_itc
	investeringsmall 2014_ IT Centrum
	12 IT centrum


